
РІЧНИЙ ПЛАН здійснення процедур закупівлі на 2020 р. 
Івано-Франківський національний медичний університет

код ЄДРПОУ 02010758

Конкретна назва предмета закупівлі Валюта
Очікувана

вартість
закупівлі

Примітки
Рік 

початку 
д ії плану

Рік кінця 
д ії плану

Тип процедур
Орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі
КодД К 021:2015{СРУ) Класифікатор КЕКВ

Електрична енергія -  для гуртожитків ІФНМУ на 2021 р. Код 
Д К -021:2015- 09310000-5 — Електрична енергія.

ІІАН 1314693.00
Електрична енергія —для гуртожитків 

ІФНМУ на 2021 р. Обсяг закупівлі - 
1460770 кВт/год

2021 2021 Відкриті торги грудень 2020
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Електрична енергія -  для навчальних корпусів ІФНМУ на 
2021 р. Код ДК-021:2015 - 09310000-5 — Електрична енергія.

идн 3680400.00
Електрична ен ер гія -д л я  навчальних 

корпусів ІФНМУ на 2021 р. Обсяг 
закупівлі -1200000 кВт/год.

2021 2021 Відкриті торги грудень 2020
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Вивезення твердих побутових відходів, негабаритного та 
ремонтного сміття з об'єктів ІФНМУ: 1 - Л О Т -  Вивезення 

твердих побутових відходів, негабаритного та ремонтного 
сміття з навчальних корпусів,гуртожитків ІФНМУ м Івано- 

Франківськ; 2-ЛОТ- Вивезення твердих побутових відходів, 
негабаритного та ремонтного сміття з кафедри фізичної 
реабілітації, ерготерапіїз курсом фізичного виховання - 

навчально-реабілітаційний центр ІФНМУ в м. Яремче. (код 
ДК 021:2015 90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям»).

ІІАН 283200.00

Вивезення твердих побутових відходів, 
негабаритного та ремонтного сміття з 
об'єктів ІФНМУ: плановий обсяг-2360 

м.куб. 1 -  ЛОТ - Вивезення твердих 
побутових відходів, негабаритного та 

ремонтного сміття з навчальних 
корпусів,гуртожитків ІФНМУ м Івано- 

Франківськ-2300 м.куб.; 2-ЛОТ- 
Вивезення твердих побутових відходів, 
негабаритного та ремонтного сміття з 

кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 

виховання - навчально-реабілітаційний 
центр ІФНМУ в м. Яремче-60 м.куб.

2021 2021 Відкриті торги грудень 2020

90510000-5 
Утил іза ція/в идал е н ня 

сміття та поводження зі 
сміттям

2275 Оплата інших 
енергоносіїв та інших 
комунальних послуг

Розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань 
реактивної електричної енергії на 2021 р. для навчальних 
корпусів та  гуртожитків ІФНМУ (код ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» ДК 021:2015-65310000-9 - Послуга з 
розподілу електричної е нергії).

идн 4339032.00

Розподілу електричної енергії та 
забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії на 2021 р. для 
навчальних корпусів та гуртожитків 

ІФНМУ: розподіл електричної енергії 
для навчальних корпусів ІФНМ - 1  200 

000 кВт/год; перетікання реактивної 
електричної енергії для навчальних 
корпусів ІФНМ — 638 000 кВар/год; 
розподіл електричної енергії для 

гуртожитків ІФНМ -  1460 770 кВт/год.

2021 2021
Переговорна

процедура
(скорочена)

грудень 2020
65310000-9 Розподіл 
електричної енергії

2273 Оплата електроенергії 
2270 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв

Розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань 
реактивної електричної на 2021 р. для кафедри фізичної 
реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання - 

навчально-реабілітаційний центр ІФНМУ в м. Яремча (кодДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015- 
65310000-9 - Послуга з розподілу електричної енергії).

идн 132238.00

Розподілу електричної енергії та 
забезпечення перетікань реактивної 
електричної на 2021 р. для кафедри 

фізичної реабілітації, ерготерапії з 
курсом фізичного виховання - 

навчально-реабілітаційний центр 
ІФНМУ в м. Яремча: розподіл 

електричної енергії -  78 000 кВт/год 
перетікання реактивної електричної 

енергії —40 000 кВар /год.

2021 2021
Переговорна

процедура
(скорочена)

грудень 2020
65310000-9 Розподіл 
електричної енергії

2270 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

2273 Оплата електроенергії



Електрична енергія -  для кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного виховання - навчально- 

реабілітаційний центр ІФНМУ в м. Яремне на 2021 р. КодДК- 
021:2015 - 09310000-5 — Електрична енергія.

UAH 239226.00

Електрична енергія -  для кафедри 
фізичної реабілітації, ерготерапіїз 

курсом фізичного виховання - 
навчально-реабілітаційний центр 

ІФНМУ в м. Яремче на 2021 р. Обсяг 
закупівлі - 78000 кВт/год.

2021 2021 Відкриті торги грудень 2020
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Електрична е н е р гія -д л я  навчальних корпусів ІФНМУ на 
2021 р. Код ДК-021:2015 - 09310000-5 — Електрична енергія.

UAH 3680400.00
Електрична енергія —для навчальних 

корпусів ІФНМУ на 2021 р. Обсяг 
закупівлі -1200000 кВт/год.

2021 2021 Відкриті торги грудень 2020
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Електрична е н е р гія -д л я  гуртожитків ІФНМУ на 2021 р. Код 
ДК-021:2015 - 09310000-5 — Електрична енергія.

UAH 1314693.00
Електрична енергія -  для гуртожитків 
ІФНМУ на 2021 р. Код ДК-021:2015 - 
09310000-5 — Електрична енергія.

2021 2021 Відкриті торги грудень 2020
09310000-5 Електрична 

енергія
2273 Оплата електроенергії

Послуги з підготовки, проведення та обробки результатів 
компонентів першого етапу ЄДКІ для студентів 

спеціальностей "Стоматологія", "Фармація" - інтегрованого 
тестового іспиту "Крокі", іспиту з англійської мови 

професійного спрямування - додаткова потреба

UAH 6533.70 2020 2020
Переговорна

процедура
грудень 2020

80430000-7 Послуги у 
сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

(Ammonia); 2. Анальгін табл. по 0,5г (Metamizole sodium); 3. 
Ацетилсаліцилова кислота таб. по 0,5г (Acetylsalicylic acid); 4. 
Атропін р-н д/ін. 0,1% по 1 мл. В амп (Atropine); 5. Барбовал 
краплі по 25  мл (Barbiturates in combination); 6. Валідол табл. 
0,06г (Validol); 7. Вугілля активоване табл. по 0,25r (Medicinal 

charcoal); 8. Велокардін, р-н, по 20мл (Velokardin); 9. 
Валеріани екстракт др. (Valerianae radix); 10. Дротаверин 

табл. 0 ,04г (Drotaverine); 11. Ібупрофен табл. по 200 мг 
(Ibuprofen); 12 Кетанов,р-н д/ін. ЗО мг/мл по 1 мл в амп. 

(Ketorolac); 13. Кетанов, 10 мг. таб. (Ketorolac); 14. Картоприл 
табл. go 25 мл (Captoprilium); 15. Корвалмент капе. поЮО мг 

(Validol); 16. Каптопрес табл. по 50 мг (Captopril and diuretics); 
17. Корвалмент таблетки по 0,1г (Sol,Mentholy); 18. Корвалол 
краплі по 2 5  мл (Barbiturates in combination with other drugs);

19. Корвалдін краплі по 25 мл (Barbiturates in combination 
with other drugs); 20. Натрію хлорид р-н д/ін. амп. 0,9% поЮ  
мл (Sodium chloride); 21. Но-шпа табл. по 0,04г (Drotaverine);

22. Нітрогліцерин табл. по 0,5 мг (Glyceryl trinitrate); 23. 
Перекис водню  р-н д/зовніш. застосув 3% по 40 мл (Hydrogen 
peroxide); 24. Парацетамол капе, по 500 мг (Paracetamol); 25. 
Папазол-Д табл. (Comb drug); 26. Йоду р-н спиртовий 5% по 

20 мл (Iodine); 27.Брильянтовий зелений р-н д/зовн 
застосув.спирт. 1% по 20 мл (Viride nitens); 28. Септефрил 

табл (Decametoxin); 29. Супрастин табл. по 25мг 
(Chloropyramine); ЗО. Супрастин р-н Ім л в ам 

(Chloropyramine); 31. Фармадіпін 20% розчин 5 мл (Nifidipini);

UAH 35000.00

д/зовн.застосув.10% по 40 мл 
(Ammonia); 2. Анальгін табл. по 0,5г 

(Metamizole sodium); 3. 
Ацетилсаліцилова кислота таб. по 0,5г 
(Acetylsalicylic acid); 4. Атропін р-н д/ін.

0,1% по 1 мл. В амп (Atropine); 5. 
Барбовал краплі по 25 мл (Barbiturates 
in combination); 6. Валідол табл. 0,06г 

(Validol); 7. Вугілля активоване табл. по 
0,25г (Medicinal charcoal); 8. Велокардін, 

р-н, по 20мл (Velokardin); 9. Валеріани 
екстракт др. (Valerianae radix); 10. 

Дротаверин табл. 0,04г (Drotaverine); 11. 
Ібупрофен табл. по 200 мг (Ibuprofen); 
12 Кетанов,р-н д/ін. ЗО мг/мл по 1 мл в 
амп. (Ketorolac); 13. Кетанов, 10 мг. таб. 
(Ketorolac); 14. Картоприл табл. go 25 мл 

(Captoprilium); 15. Корвалмент капе. 
поЮО мг (Validol); 16. Каптопрес табл. 

по 50 мг (Captopril and diuretics); 17. 
Корвалмент таблетки по 0,1г 

(Sol,Mentholy); 18. Корвалол краплі по 
25 мл (Barbiturates in combination with 

other drugs); 19. Корвалдін краплі по 25 
мл (Barbiturates in combination with 

other drugs); 20. Натрію хлорид р-н д/ін.

2020 2020 Відкриті торги листопад 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

33600000-6-Фармацевтична продукція - Ваксігрип тетра/ 
VAXIGRIP тетра спліт-вакцина дтя профілактики грипу 

чотирьохвалентна, інактивована (МНН - influenza, inactivated, 
split v iru s or surface antigen) - відкриті торги оголошено 

повторно;

UAH 70000.00

33600000-6-Фармацевтична продукція - 
Ваксігрип тетра/VAXIGRIP тетра спліт- 

вакцина для профілактики грипу 
чотирьохвалентна, інактивована (МНН - 
Influenza, inactivated, split virus or surface 

antigen) Обсяг закупівлі - 200 шт./доз;

2020 2020 Відкриті торги листопад 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Набори реактивів з визначення показників системи 
гемостазу

(для наукових досліджень ІФНМ У) код ДК 021:2015 -  
33690000-3 Лікарські засоби різні);

UAH 21000.00 Обсяг закупівлі 6 
13 наборів/ 12 од. найменувань.;

2020 2020 Відкриті торги листопад 2020
33690000-3 Лікарські 

засоби різні
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар



Д уш о ві кабіни, умивальники, змішувачі 
(для проведення капітальних та поточних ремонтів на 

об'єктах інфраструктури ІФНМУ) код згідно ДК 021:2015 
«Єдиний закупівельний словник» 44410000 - 7 Вироби для 

ванної кімнати та кухні;

UAH 70000.00 Обсяг закупівлі:
76 шт./ комл. (5 од. найм.);

2020 2020 Відкриті торги листопад 2020
44410000-7 Вироби для 
ванної кімнати та кухні

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

на 2020 p.: Код  ДК 021:2015 — 33600000-6 Фармацевтична 
продукція l . L -лізину есцинат (МНН Lysine), р-н д/ін., 1 мг/мл 
по 5,0 мл в ам п . 2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 40мг/мл 

по 2,0мл (80мг) в амп.; З.Амлесса(МНН Perindopril and 
amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ; 4. Антраль(МННАпиаІ), табл.п/о 
0.2г; 5.Армадин(М НН Mexidol), р-н д/ін., 50мг/мл по 2мл в 
амп. 6.Атропін(М НН Atropine), р-н д/ін. 0,1% по 1 мл в амп. 

7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 
мл в амп. 8.Адреналін(М НН Epinephrine), р-н д/ін., 1,8мг/мл 

по 1 мл в ам п . 9.Ацекор кардіо(МНН Acetylsalicylic acid), табл.
100 мг ІО .Берліприл плюс(МНН Enalapril and diuretics), 

таб.10м г/25мг у блістерах 11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп. 
бООод 24м л 12.Гастро-норм(МНН Bismuth subcitrate) таб. 

по120 мг 13.Гептрал(М НН Ademetionine), порошок ліофіліз. 
д/р-ну д/ін. по 500 мг 14.Гідазепам(МНН Hydazepam) табл. 
по 0.02г 15.Декасан(МНН Decametoxin), р-н 0.02% по ЮОмл 

16.Диклофенак(МНН Diclofenac),р-н д/ін. по 3,0мл (25 мг/мл) 
17.Дротаверин(МНН Drotaverine) табл. 0.04г 

18.Дексаметазон(МНН Dexamethasone), р-н д/ін. по Ім л  
(4мг) 19.Імет(М НН Ibuprofen), таб. по 400мг 20.Кофеїн — 

бензоат натрію (М НН Coffeine and sodium benzoate), р-н д/ін. 
10% по Ім л  21.Нітрогліцерин(МНН Nitroglycerol) таб. по 0.5 
мг №40 22.Н атрій хлорид(МНН Sol. Na.Chloride) 0.9% по 200 
мл. 23.Кордіамін(МНН Nikethamide), р-н д/ін. 25% по 2 мл в 
амп. 24.Кетанов(М НН Ketorolac, р-н д/ін. ЗО мг/мл по Ім л  в 
амп. 25.Кардіомагніл (МНН Acetylsalicylic acid) таб. по 75 мг

UAH 244000.00 2020 2020
Переговорна

процедура
жовтень 2020

33600000-6
Фармацевтична

продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

33600000-6-Фармацевтична продукція - Ваксігрип тетра/ 
VAXIGRIP тетра спліт-вакцина для профілактики грипу 

чотирьохвалентна, інактивована (МНН - Influenza, inactivated, 
split virus or surface antigen);

UAH 70000.00

33600000-6-Фарма це етична продукція - 
Ваксігрип тетра/ VAXIGRIP тетра спліт- 

вакцина для профілактики грипу 
чотирьохвалентна, інактивована (МНН - 
Influenza, inactivated, split virus or surface 

antigen)
Одсяг закупівлі - 200 шт./доз

2020 2020 Відкриті торги жовтень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Альгінатні відбиткові матеріали, скло-іономерні цементи, 
фото полімерні матеріали та інші медичні матеріали (для 

кафедр стоматологічного факультету ІФНМУ) 
код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали»

Відкриті торги 
(оголошено повторно)

UAH 735000.00

Відкриті торги (оголошено повторно) 
Обсяг закупівлі -127 од. найменувань, з 

них для:
кафедри стоматології післядипломної 

освіти -  бО.од. найм.; 
кафедри хірургічної стоматології -  10 

од. найм.; 
кафедри ортопедичної стоматології -  25 

од. найм.; 
кафедри дитячої стоматології -  32 од. 

найм.;

2020 2020 Відкриті торги жовтень 2020
33140000-3 Медичні 

матеріали
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар



лікарські засоси:
1.Аміак р -н  д/зовн.застосув.10% по 40 мл (Ammonia); 2. 

А нальгін  табл. по 0,5г (Metamizole sodium); 3. 
Ацетилсаліцилова кислота таб. по 0,5г (Acetylsalicylic acid); 4. 
Атропін р-н д /ін . 0,1% по 1 мл. В амп (Atropine); 5. Барбовал 
краплі по 25 м л (Barbiturates in combination); 6. Валідол табл. 
0,06г (Validol); 7. Вугілля активоване табл. по 0,25r (Medicinal 

charcoal); 8. Велокардін, р-н, по 20мл (Velokardin); 9. 
Валеріани екстракт др. (Valerianae radix); 10. Дротаверин 
табл. 0 ,0 4 r (Drotaverine); 11. Ібупрофен табл. по 200 мг 

(Ibuprofen); 12 Кетанов,р-н д/ін. ЗО мг/мл по 1 мл в амп. 
(Ketorolac); 1 3 . Кетанов, 10 мг. таб. (Ketorolac); 14. Картоприл 
табл. go 25 м л  (Captoprilium); 15. Корвалмент капе. поЮО мг 
(Validol); 16. Каптопрес табл. по 50 мг (Captopril and diuretics); 
17. Корвалм ент таблетки по 0,1г (Sol,Mentholy); 18. Корвалол 
краплі по 25 м л (Barbiturates in combination with other drugs);

19. Корвалдін краплі по 25 мл (Barbiturates in combination 
with other d ru g s); 20. Натрію хлорид р-н д/ін. амп. 0,9% поЮ  
мл (Sodium chloride); 21. Но-шпа табл. по 0,04г (Drotaverine);

22. Н ітрогліцерин табл. по 0,5 мг (Glyceryl trinitrate); 23. 
Перекис во д н ю  р-н д/зовніш. застосув 3% по 40 мл (Hydrogen 
peroxide); 24. Парацетамол капе, по 500 мг (Paracetamol); 25. 
Папазол-Д таб л . (Comb drug); 26. Йоду р-н спиртовий 5% по 

20 мл (Iodine); 27.Брильянтовий зелений р-н д/зовн 
застосув.спирт. 1% по 20 мл (Viride nitens); 28. Септефрил 

табл (Decam etoxin); 29. Супрастин табл. по 25мг 
(Chloropyramine); ЗО. Супрастин р-н Ім л в ам

UAH 35000.00 Обсяг закупівлі - 50 од. найменувань 2020 2020 Відкриті торги жовтень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

Бори алм азн і, ендодонтичні інструменти, затискачі, 
голкотримачі, наконечники дентальні низько-швидкісні, 

полірувальні диски і інші стоматологічні та 
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади (для кафедр 

стоматологічного факультету ІФНМУ) - (відкриті торги 
оголошено повторно);

UAH 500000.00

Бори алмазні, ендодонтичні 
інструменти, затискачі, голкотримачі, 

наконечники дентальні низько- 
швидкісні, полірувальні диски і інші 

стоматологічні та вузькоспеціалізовані 
інструменти та прилади (для кафедр 

стоматологічного факультету ІФНМУ)- 
(відкриті торги оголошено повторно); 

Обсяг закупівлі: 153 од. найменування, 
з них для: кафедри стоматології 

післядипломної освіти — 67.од. найм.; 
кафедри хірургічної стом атології- 15 

од. найм.; кафедри ортопедичної 
стоматології -  15 од. найм.; кафедри 
терапевтичної стоматології -  56 од. 

найм.;

2020 2020 Відкриті торги жовтень 2020

33130000-0 
Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 
інструменти та прилади

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Персональні комп'ютери - настільні комп'ютери, ноутбуки 
(код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 30210000 

-  4 М аш ини для обробки даних ( апаратна частина) ( 
30213000-5 — Персональні комп'ютери);

UAH 717000.00 Обсяг закупівлі - 67 од./шт.; 2020 2020
Переговорна

процедура жовтень 2020
30210000-4 Машини для 
обробки даних (апаратна 

частина)

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування



Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, 
фото полім ерні матеріали, ретракційні нитки та інші медичні 
матеріали (д л я  забезпечення діяльності Центру стоматології 

ІФНМУ)

идн 190000.00

Альгінатні відбиткові матеріали, 
склоіономерні цементи, фото полімерні 

матеріали, ретракційні нитки та інші 
медичні матеріали (для забезпечення 

діяльності Центру стоматології ІФНМУ)$

Обсяг закупівлі - 40 од. найменувань.;

2020 2020
Переговорна

процедура
жовтень 2020

33140000-3 Медичні 
матеріали

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, 
фото полім ерні матеріали та інші медичні матеріали (для 

каф ед р  стоматологічного факультету ІФНМУ)
идн 735000.00

Обсяг закупівлі: 127 од. найменувань, з 
них для:

кафедри стоматологи післядипломної 
освіти -  бО.од. найм.; 

кафедри хірургічної стоматології - 10 
од. найм.; 

кафедри ортопедичної стоматології -  25 
од. найм.; 

кафедри дитячої стоматології -  32 од. 
найм.;

2020 2020 Відкриті торги жовтень 2020
33140000-3 Медичні 

матеріали
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

Бори алм азні, ендодонтичні інструменти, затискачі, 
голкотримачі, наконечники дентальні низько-швидкісні, 

полірувальні диски і інші стоматологічні та 
вузькоспеціалізовані інструменти та прилади 

(для каф ед р стоматологічного факультету ІФНМУ);

идн 500000.00

Бори алмазні, ендодонтичні 
інструменти, затискачі, голкотримачі, 

наконечники дентальні низько- 
швидкісні, полірувальні диски і інші 

стоматологічні та вузькоспеціалізовані 
інструменти та прилади 

(для кафедр стоматологічного 
факультету ІФНМУ);

Обсяг закупівлі: 153 од. найменувань, з 
них для:

кафедри стоматології післядипломної 
освіти -  67.од. найм.; 

кафедри хірургічної стоматології -  15 
од. найм.; 

кафедри ортопедичної стоматології -  15 
од. найм.; 

кафедри терапевтичної стоматології-  
56 од. найм.;

2020 2020 Відкриті торги жовтень 2020

33130000-0 
Стоматологічні та 

вузькоспеціалізовані 
інструменти та прилади

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Профільний настил 
(д л я  забезпечення діяльності БМД ІФНМУ) 

к о д  «Єдиний закупівельний словник»
ДК 021:2015-44110000-4  « Конструкційні матеріали» 

( 44112000 -8 -  «Конструкційні матеріали різні» );

идн 180000.00

Обсяг закупівлі: 
Профільний настил, 

в т.ч.:
настил рифлений -  1000 кв. м.; 

настил прямий -  100 кв.м.; 
Всього: 1100 кв. м .;

2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
44110000-4 Конструкційні 

матеріали
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар



на 2020 p.: Код  ДК 021:2015 -  33600000-6 Фармацевтична 
продукція l . L -лізину есцинат (МНН Lysine), р-н д/ін., 1 мг/мл 
по 5,0 мл в ам п . 2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 40мг/мл 

по 2,0мл (80м г) в амп.; З.Амлесса(МНН Perindopril and 
amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ; 4. Антраль(МННАп^аІ), табл.п/о 
0.2г; 5.Армадин(М НН Mexidol), р-н д/ін., 50мг/мл по 2мл в 
амп. 6.Атропін(М НН Atropine), р-н д/ін. 0,1% по 1 мл в амп. 

7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 
мл в амп. 8.Адреналін(М НН Epinephrine), р-н д/ін., 1,8мг/мл 

по 1 мл в ам п . 9.Ацекор кардіо(МНН Acetylsalicylic acid), табл.
100 мг ІО .Берліприл плюс(МНН Enalapril and diuretics), 

таб.10м г/25мг у  блістерах 11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп.
600од 24м л 12.Гастро-норм(МНН Bismuth subcitrate) таб. 

по120 мг 13.Гептрал(М НН Ademetionine), порошок ліофіліз. 
д/р-ну д/ін. по 500 мг 14.Гідазепам(МНН Hydazepam) табл. 
по 0.02г 15.Декасан(М НН Decametoxin), р-н 0.02% по ЮОмл 

16.Диклофенак(М НН Diclofenac),р-н д/ін. по 3,0мл (25 мг/мл) 
17.Дротаверин(М НН Drotaverine) табл. 0.04г 

18.Дексаметазон(М НН Dexamethasone), р-н д/ін. по Ім л  
(4мг) 19.Імет(М НН Ibuprofen), таб. по 400мг 20.Кофеїн — 

бензоат натрію (М НН Coffeine and sodium benzoate), р-н д/ін. 
10% по Ім л  21.Нітрогліцерин(МНН Nitroglycerol) таб. по 0.5 
мг №40 22.Н атрій хлорид(МНН Sol. Na.Chloride) 0.9% no 200 
мл. 23.Кордіамін(М НН Nikethamide), р-н д/ін. 25% по 2 мл в 
амп. 24.Кетанов(М НН Ketorolac, р-н д/ін. 30 мг/мл по Ім л  в 
амп. 25.Кардіомагніл (МНН Acetylsalicylic acid) таб. по 75 мг

UAH 244000.00 2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Персональні комп'ютери - настільні комп'ютери, ноутбуки 
(кодДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 30210000 

- 4  М аш ини для обробки даних ( апаратна частина) ( 
30213000-5 -  Персональні комп'ютери)-(відкриті торги 

оголошено повторно);

UAH 717000.00

Персональні комп'ютери - настільні 
комп'ютери, ноутбуки ( кодДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» 
30210000 -  4 Машини для обробки 

даних ( апаратна частина) ( 30213000-5 -  
Персональні комп'ютери)-(відкриті 

торги оголошено повторно);
Обсяг закупівлі - 67 од./штук;

2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
30210000-4 Машини для 
обробки даних (апаратна 

частина)

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

до в гостро ко во го 
користування

Послуги з  підготовки, проведення та обробки результатів 
компонентів першого етапу ЄДКІ для студентів 

спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Фармація" - 
інтегрованого тестового іспиту "Крокі", іспиту з англійської 

мови професійного спрямування - додаткова потреба

UAH 43428.00 2020 2020
Переговорна

процедура
вересень 2020

80430000-7 Послуги у 
сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

Послуги з  підготовки, проведення та обробки результатів 
компонентів першого етапу ЄДКІ для студентів 

спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Фармація" - 
інтегрованого тестового іспиту "Крокі", іспиту з англійської 

мови професійного спрямування - додаткова потреба

UAH 43248.00 2020 2020
Переговорна

процедура
вересень 2020

80430000-7 Послуги у 
сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)



КодД К 021:2015 -  33600000-6 Фармацевтична продукція
1.L-лізину есцинат (МНН Lysine), р-н д/ін., 1 мг/мл по 5,0 мл в

амп.
2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 40мг/мл по 2,0мл (80мг) в

амп.;
З.Амлесса(М НН Perindopril and amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ;

4 . Антраль(МННАпиаІ), табл.п/о 0.2г; 
5.Армадин(М НН Mexidol), р-н д/ін., 50мг/мл по 2мл в амп. 

6.Атропін(М НН Atropine), р-н д/ін. 0,1% по 1 мл в амп. 
7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 

мл в амп.
8.Адреналін(М НН Epinephrine), р-н д/ін., 1,8мг/мл по 1 мл в 

амп.
Э.Ацекор кардіо(МНН Acetylsalicylic acid), табл. 100 мг

10.Берліприл плюс(МНН Enalapril and diuretics), 
таб.10мг/25мгу блістерах

11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп. 600од 24мл 
12.Гастро-норм(МНН Bismuth subcitrate) таб. nol20 мг

13.Гептрал(М НН Ademetionine), порошок ліофіліз. д/р-ну 
д/ін. по 500 мг 

14.Гідазепам(МНН Hydazepam) табл. по 0.02г 
15.Декасан(М НН Decametoxin), р-н 0.02% по ЮОмл 

16.Диклофенак(МНН Diclofenac),р-н д/ін. по 3,0мл (25 мг/мл) 
17.Дротаверин(М НН Drotaverine) табл. 0.04г 

18.Дексаметазон(МНН Dexamethasone), р-н д/ін. по Ім л  
(4мг)

UAH 244000.00

лікарські засоси для поірео 
університетської клініки ІФНМУ:

Код ДК 021:2015 -  33600000-6 
Фармацевтична продукція

1.L-лізину есцинат (МНН Lysine), р-н 
д/ін., 1 мг/мл по 5,0 мл в амп.

2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 
40мг/мл по 2,0мл (80мг) в амп.; 
З.Амлесса(МНН Perindopril and

amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ;
4. Антраль(МННАпиаІ), табл.п/о 0.2г; 

5.Армадин(МНН Mexidol), р-н д/ін., 
50мг/мл по 2мл в амп.

6.Атропін(МНН Atropine), р-н д/ін. 0,1% 
по 1 мл в амп.

7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), 
р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 мл в амп.

8.Адреналін(МНН Epinephrine), р-н д/ін., 
1,8мг/мл по 1 мл в амп.

9.Ацекор кардіо(МНН Acetylsalicylic 
acid), табл. 100 мг 

ІО.Берліприл плюс(МНН Enalapril and 
diuretics), таб.10мг/25мг у блістерах 
11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп. 

бООод 24мл 
12.Гастро-норм(МНН Bismuth subcitrate) 

таб.по120 мг

2020 2020
Переговорна

процедура
вересень 2020

33600000-6
Фармацевтична

продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Ф армацевтична продукція -  анестетичні засоби: І.Септанест 
(Articaine, combinations) 2. Артифрин (Articaine, combinations) 

- (д л я  стоматологічного факультету ІФНМУ) ;
UAH 122000.00

Фармацевтична продукція -  анестетичні 
засоби: І.Септанест (Articaine, 

combinations) 2. Артифрин (Articaine, 
combinations) - (для стоматологічного 

факультету ІФНМУ);
Обсяг закупівлі: 2 од. найм. -10700 шт. 

ка ртр и дж/ка р пул.;

2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, 
фото полімерні матеріали та інші медичні матеріали (для 

кафедр стоматологічного факультету ІФНМУ)
UAH 740000.00

Альгінатні відбиткові матеріали, 
склоіономерні цементи, фото полімерні 

матеріали та інші медичні матеріали 
(для кафедр стоматологічного 

факультету ІФНМУ);
Обсяг закупівлі: 135 од. найменувань, з 

них для:
кафедри стоматології післядипломної 

освіти -  64.од. найм.; 
кафедри хірургічної стоматології -  12 

од. найм.; 
кафедри ортопедичної стоматології -  25 

од. найм.; 
кафедри дитячої стоматології -  34 од. 

найм.;

2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
33140000-3 Медичні 

матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування



ДК 021:2015 -  33690000-3 Лікарські засоби різні 
Лабораторні реактиви 

( для наукових досліджень та навчального процесу ІФНМУ): 
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл 

до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у 
зразках сироватки та плазми крові людини методом 

імуноферментного аналізу - ІФА - 1 0  наборів; Тест-система, 
призначена для якісного виявлення IgM антитіл до 

нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у 
зразках сироватки та плазми крові людини методом 

імуноферментного аналізу - ІФА (10 наборів ) ;  Набори 
реагентів д л я  екстракції загальної РНК із зразків клітин та 

тканин — 20 наборів; ПЛР набори для детекції РНК 
коронавірусу SARS-CoV-2 групи SARS - 1 0  наборів;

UAH 182000.00 Обсяг закупівлі - 4 од. найм. - 50 наборів 2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
33690000-3 Лікарські 

засоби різні
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

Стілець учнівський ( 6 ростова група) UAH 307800.00 Обсяг закупівлі - 900 ш т.; 2020 2020
Переговорна

процедура
вересень 2020

39110000-6 Сидіння, 
стільці та супутні вироби і 

частини до них

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Підручник для поповнення бібліотечного фонду: 
Гістологія. Цитологія. Ембріологія. 

Підручник для студентів стоматологічних факультетів 
закладів вищ ої медичної освіти України / за ред. проф. 

Л уц ика О.Д., проф. Чайковського Ю.Б./ 2020 р.;

UAH 58000.00 Обсяг закупівлі -100 шт./прим.; 2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
22110000-4 Друковані 

книги
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

Персональні комп'ютери - настільні комп'ютери, ноутбуки 
(кодДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 30210000 

- 4  М аш ини для обробки даних ( апаратна частина) ( 
30213000-5 — Персональні комп'ютери);

UAH 717000.00

Персональні комп'ютери - настільні 
комп'ютери, ноутбуки ( кодДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» 
30210000-4  Машини для обробки 

даних ( апаратна частина) ( 30213000-5 -  
Персональні комп'ютери);

Обсяг закупівлі - 67 од./штук;

2020 2020 Відкриті торги вересень 2020
30210000-4 Машини для 
обробки даних (апаратна 

частина)

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

М ікроскопи бінокулярні з ліцензійним програмним 
забезпеченням для аналізу мікроскопічних зображень для 
кафедри гістологи, цитологіїта ембріології ІФНМУ (відкриті 

торги оголошено повторно);

UAH 365000.00

Мікроскопи бінокулярні з ліцензійним 
програмним забезпеченням для аналізу 
мікроскопічних зображень для кафедри 
гістології, цитології та ембріології ІФНМУ 

(відкриті торги оголошено повторно);

Обсяг закупівлі - 20 одиниць;

2020 2020 Відкриті торги серпень 2020 38510000-3 Мікроскопи

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, 
фото полімерні матеріали, ретракційні нитки та інші медичні 
матеріали (д л я  забезпечення діяльності Центру стоматології 

ІФ Н М У) - відкриті торги оголошено повторно;

UAH 190000.00

Альгінатні відбиткові матеріали, 
склоіономерні цементи, фото полімерні 

матеріали, ретракційні нитки та інші 
медичні матеріали (для забезпечення 

діяльності Центру стоматології ІФНМУ) - 
відкриті торги оголошено повторно;

Обсяг закупівлі - 40 од. найм.

2020 2020 Відкриті торги серпень 2020 33140000-3 Медичні 
матеріали

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали



Анестетичні засоби для потреб центру стоматології 
університетської клініки ІФНМУ (відкриті торги оголошено 

повторно);
UAH 65000.00

Анестетичні засоби для потреб центру 
стоматології університетської клініки 

ІФНМУЛ (відкриті торги оголошено 
повторно):

1. Артифрин 4%( Artifrin forte) 1:100 - 
катрідж/карпул 4000 ампула;

1. Убістезин (Ubistesin Forte) 4% 1:100- 
катрідж/карпул 1000 ампула; 

Всього обсягу закупівлі: 5000 ампул /  2 
од. найменувань;

2020 2020 Відкриті торги серпень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Стілець учнівський ( 6 ростова група) відкриті торги 
оголошено повторно.

UAH 317000.00
Стілець учнівський ( 6 ростова група) 
відкриті торги оголошено повторно; 

Обсяг закупівлі - 900 шт.;
2020 2020 Відкриті торги серпень 2020

39110000-6 Сидіння, 
стільці та супутні вироби і 

частини до них

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Бланки «Запрош ення на навчання» іноземців та осіб без 
громадянства в Україні

UAH 32000.00

Згідно п. 2 ч.2 ст.40 Закону замовник 
має право як виняток застосувати 

переговорну процедуру закупівлі у 
випадку відсутності конкуренції 3 
технічних причин, внаслідок чого 
договір про закупівлю може бути 

укладено лише з певним суб’єктом 
господарювання.

2020 2020
Переговорна

процедура
серпень 2020 22820000-4 Бланки

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Бланки «Запрош ення на навчання» іноземців та осіб без 
громадянства в Україні.

UAH 35000.00
Бланки «Запрошення на навчання» 

іноземців та осіб без громадянства в 
Україні. Обсяг закупівлі - 800 шт.

2020 2020 Спрощена закупівля липень 2020 22820000-4 Бланки
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

Стілець учнівський ( 6 ростова група) відкриті торги 
оголошено повторно.

UAH 317000.00

Стілець учнівський (6 ростова група);
код згідно ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» 39110000-6 
Сидіння, стільці та супутні вироби і 

частини до них). Обсяг закупівлі - 900 
штук.

2020 2020 Відкриті торги липень 2020
39110000-6 Сидіння, 

стільці та супутні вироби і 
частини до них

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Альгінатні відбиткові матеріали, склоіономерні цементи, 
фото полім ерні матеріали, ретракційні нитки та інші медичні 
матеріали (д л я  забезпечення діяльності Центру стоматології 

ІФНМУ).

UAH 190000.00

Альгінатні відбиткові матеріали, 
склоіономерні цементи, фото полімерні 

матеріали, ретракційні нитки та інші 
медичні матеріали (для забезпечення 

діяльності Центру стоматології ІФНМУ). 
Обсяг закупівлі - 40 од. найм.

2020 2020 Відкриті торги липень 2020 33140000-3 Медичні 
матеріали

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Анестетичні засоби для потреб центру стоматології 
університетської клініки ІФНМУ

UAH 65000.00 2020 2020 Відкриті торги липень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Послуги з  підготовки, проведення та обробки результатів 
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів 

(додаткова потреба)
UAH 1100.00 2020 2020

Переговорна
процедура

липень 2020
80430000-7 Послуги у 

сфері університетської 
освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 2 лоти. UAH 16000.00

Підручники для поповнення 
бібліотечного фонду - 2 лоти: 1 лот - 

підручники для поповнення 
бібліотечного фонду -1  од. 

найменувань (20 прим.);
2 лот - підручники для поповнення 

бібліотечного фонду -1  од. 
найменувань (ЗО прим.). Обсяг закупівлі 

- 2 од. найменувань/50 примірників.

2020 2020 Відкриті торги липень 2020

.

22110000-4 Друковані 
книги

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування



М ікрскопи бінокулярні з ліцензійним програмним 
забезпеченням для аналізу мікроскопічних зображень для 

кафедри гістології, цитології та ембріології ІФНМУ.
UAH 365000.00

Мікрскопи бінокулярні з ліцензійним 
програмним забезпеченням для аналізу 
мікроскопічних зображень для кафедри 

гістології, цитології та ембріології 
ІФНМУ. Обсяг закупівлі - 20 одиниць.

2020 2020 Відкриті торги липень 2020 38510000-3 Мікроскопи

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Ф анера ФК вологостійка (оголошено повторно). UAH 130000.00
Фанера ФК вологостійка (оголошено 

повторно); Обсяг закупівлі -185 метри 
квадратні.

2020 2020 Відкриті торги липень 2020 44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

на 2020 р .: Код ДК 021:2015 -  33600000-6 Фармацевтична 
продукція l . L -лізину есцинат (МНН Lysine), р-н д/ін., 1 мг/мл 
по 5,0 мл в ам п. 2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 40мг/мл 

по 2,0мл (80мг) в амп.; З.Амлесса(МНН Perindopril and 
amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ; 4. Антраль(МННАпІгаІ), табл.п/о 
0.2г; 5.Армадин(М Н Н Mexidol), р-н д/ін., 50мг/мл по 2мл в 
амп. 6.Атропін(М НН Atropine), р-н д/ін. 0,1% по 1 мл в амп. 

7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 
мл в амп. 8.Адреналін(М НН Epinephrine), р-н д/ін., 1,8мг/мл 

по 1 мл в а м п . 9.Ацекор кардіо(МНН Acetylsalicylic acid), табл.
100 мг ІО .Берліприл плюс(МНН Enalapril and diuretics), 

таб.10м г/25м г у  блістерах 11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп. 
600од 24м л 12.Гастро-норм(МНН Bismuth subcitrate) таб. 

по120 мг 13.Гептрал(М НН Ademetionine), порошок ліофіліз. 
д/р-ну д/ін . по 500 мг 14.Гідазепам(МНН Hydazepam) табл. 
по 0.02г 15.Декасан(М НН Decametoxin), р-н 0.02% по ЮОмл 

16.Диклофенак(М НН Diclofenac),р-н д/ін. по 3,0мл (25 мг/мл) 
17.Дротаверин(М НН Drotaverine) табл. 0.04г 

18.Дексаметазон(М НН Dexamethasone), р-н д/ін. по Ім л  
(4мг) 19.Імет(М НН Ibuprofen), таб. по 400мг 20.Кофеїн — 

бензоат натрію (М НН Coffeine and sodium benzoate), р-н д/ін. 
10% по Ім л  21.Нітрогліцерин(МНН Nitroglycerol) таб. по 0.5 
мг №40 2 2 .Н атрій хлорид(МНН Sol. Na.Chloride) 0.9% по 200 
мл. 23.Кордіамін(М НН Nikethamide), р-н д/ін. 25% по 2 мл в 
амп. 24.Кетанов(М НН Ketorolac, р-н д/ін. ЗО мг/мл по Ім л  в 
амп. 25.Кардіомагніл (МНН Acetylsalicylic acid) таб. по 75 мг

UAH 244000.00

університетської клініки ІФНМУ на 2020 
p.: КодДК 021:2015 -  33600000-6 

Фармацевтична продукція; Лікарські 
засоби для потреб університетської 

клініки ІФНМУ на 2020 p.: КодДК 
021:2015 -  33600000-6 Фармацевтична 

продукція l.L -лізину есцинат (МНН 
Lysine), р-н д/ін., 1 мг/мл по 5,0 мл в 

амп. 2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 
40мг/мл по 2,0мл (80мг) в амп.;
З.Амлесса(МНН Perindopril and 
amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ; 4. 

Антраль(М ННАтгаІ), табл.п/о 0.2г; 
5.Армадин(МНН Mexidol), р-н д/ін., 

50мг/мл по 2мл в амп. 6.Атропін(МНН 
Atropine), р-н д/ін. 0,1% по 1 мл в амп.

7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), 
р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 мл в амп.

8.Адреналін(МНН Epinephrine), р-н д/ін., 
1,8мr/мл по 1 мл в амп. 9.Ацекор

кардіо(МНН Acetylsalicylic acid), табл. 
100 мг ІО.Берліприл плюс(МНН Enalapril 
and diuretics), таб.10мг/25мг у блістерах 

11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп. 
бООод 24мл 12.Гастро-норм(МНН 
Bismuth subcitrate) таб. по120 мг

2020 2020 Відкриті торги липень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

Лабораторні реактиви 
(Реактиви та розхідні матеріали для лабораторії);

UAH 285000.00

Лабораторні реактиви 
(Реактиви та розхідні матеріали для 

лабораторії)

Обсяг закупівлі - 66 одиниць 
найменувань;

2020 2020 Відкриті торги липень 2020
33690000-3 Лікарські 

засоби різні
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

Стілець учнівський ( 6 ростова група); UAH 317000.00

Стілець учнівський ( 6 ростова група);
код згідно ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» 39110000-6 
Сидіння, стільці та супутні вироби і 

частини до них)

Обсяг закупівлі - 900 штук;

2020 2020 Відкриті торги липень 2020
39110000-6 Сидіння, 

стільці та супутні вироби і 
частини до них

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування



М еталопластикові конструкції-двері та вікна з підвіконням 
та в ід ли вам и (для об'єктів інфраструктури ІФНМУ)

UAH 495000.00

меіалопластикові конструкції- двері іа 
вікна з підвіконням та відливами (для 

об'єктів інфраструктури ІФНМУ)$

Місце поставки Товару-7 6 0 0 0  м. Івано 
Франківськ: вул. С.Бандери, 79а, 

навчальний корпус ІФНМУ : вироби №1, 
N° 2 - 1 0  шт.; вул. Галицька, 2 , 

центральний корпус ІФНМУ: виріб № 9; 
вул. Тролейбусна, 10, гурт. №№1,2 
ІФНМУ : вироби №3, №, 4, № 5,№

8,№19, N9 20,№ 26,№ 27; вул. Целевича, 
34, кафедра фізичної реабілітації, 

ерготерапії, та фізичного 
виховання:ІФНМУ вироби № 6, № 7, N9 
2 - 2  шт; вул. Чорновола, 155 А , віварій 

ІФНМУ : вироби №; 10,№11, №12, № 
13,N9 14; вул. Грушевського, 2, корпус 

Центру стоматології ІФНМУ : вироби N9 
15;№ 16,№ 17; вул. Галицька,124 К, 

корпус фармацевтичного факультету 
ІФНМУ,: вироби № 21,№22, №23,№ 24, 
№ 25; 78500 м. Яремче: вул. Свободи, 

365/17, навчально-реабілітаційний 
центр кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії, та фізичного виховання 

ІФНМУ: виріб № 18.

2020 2020 Відкриті торги липень 2020
44220000-8 Столярні 

вироби

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Перев'язка та медичний інструментарій; 
(відкриті торги оголошено повторно);

UAH 335000.00

Перев'язка та медичний інструментарій 
( для забезпечення діяльності 

університетської клініки та аптечного 
складу ІФНМУ на 2020 р.) кодДК 
021:2015 - 33140000-3 Медичні 
матеріали (33141000-0 Медичні 

матеріали нехімічніта гематологічні 
одноразового застосування) 

Відкриті торги оголошено повторно; 
Обсяг закупівлі - 36 од. найменувань;

2020 2020 Відкриті торги липень 2020
33140000-3 Медичні 

матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

Фанера ФК вологостійка; UAH 130000.00
Фанера ФК вологостійка;

Обсяг закупівлі -185 метри квадратні;
2020 2020 Відкриті торги червень 2020

44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар



Підручники для поповнення бібліотечного фонду - 7 лотів; UAH 2200000.00

бібліотечного фонду - 7 лотів 
(код за ДК 021:2015 -  22110000-4 

Друковані книги (22112000-8- 
Підручники):

1 лот - підручники для поповнення
бібліотечного фонду - 36 од. 
найменувань/1795 прим.;

2 лот - підручники для поповнення
бібліотечного фонду - 37 од. 
найменувань/2125 прим.;

3 лот - підручники для поповнення
бібліотечного фонду -  6 од. 

найменування /14 прим.;
4 лот - підручники для поповнення

бібліотечного фонду -1  од. 
найменування / 80 прим.;

5 лот - підручники для поповнення
бібліотечного фонду - 3 од. 
найменувань/150 прим.;

6 лот - підручники для поповнення 
бібліотечного фонду - Іод. найменувань

/ 20 прим.;
7 лот - підручники для поповнення 

бібліотечного фонду - Іод . найменувань
/ЗО  прим.;

2020 2020 Відкриті торги червень 2020 22110000-4 Друковані 
книги

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Металопластикові конструкції-двері та вікна з підвіконням 
та відливами 

(д ля об'єктів інфраструктури ІФНМУ);
UAH 495000.00

вікна з підвіконням та відливами 
( д л я  об'єктів інфраструктури ІФНМУ) 

Місце поставки Товару —
76000 м. Івано-Франківськ: 

вул. С.Бандери, 79а, навчальний корпус 
ІФНМУ : вироби №1, № 2 - 1 0  шт.; 

вул. Галицька, 2 , центральний корпус 
ІФНМУ: виріб № 9; 

вул. Тролейбусна, 10, гурт. №№1,2 
ІФНМУ : вироби №3, №, 4, № 5,№

8,№19, № 20,№ 26,№ 27; 
вул. Целевича, 34, кафедра фізичної 
реабілітації, ерготерапії, та фізичного 

виховання:ІФНМУ вироби № 6, № 7, № 
2 - 2  шт;

вул. Чорновола, 155 А , віварій ІФНМУ : 
вироби №; 10,№11, №12, № 13,№ 14; 
вул. Грушевського, 2, корпус Центру 

стоматології ІФНМУ : вироби № 15;№ 
16,№ 17; 

вул. Галицька,124 К, корпус 
фармацевтичного факультету ІФНМУ,: 
вироби № 21,№22, №23,№ 24, № 25;

78500 м. Яремче: 
вул. Свободи, 365/17, навчально- 

реабілітаційний центр кафедри фізичної

2020 2020 Відкриті торги червень 2020
44220000-8 Столярні 

вироби

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування



Перев'язка та медичний інструментарій ; UAH 335000.00

Перев'язка та медичний інструментарій 
(для забезпечення діяльності 

університетської клініки та аптечного 
складу ІФНМУ на 2020 р.) кодДК 
021:2015 - 33140000-3 Медичні 
матеріали (33141000-0 Медичні 

матеріали нехімічніта гематологічні 
одноразового застосування)

Обсяг закупівлі - 36 од. найменувань;

2020 2020 Відкриті торги червень 2020 33140000-3 Медичні 
матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

Профільний настил 
(д л я  забезпечення діяльності БМД ІФНМУ);

UAH 415000.00

Профільний настил 
(для забезпечення діяльності БМД 

ІФНМУ)
код «Єдиний закупівельний словник» 

ДК 021:2015 -  44110000-4 « 
Конструкційні матеріали»

( 44112000 -8 -  «Конструкційні 
матеріали різні»)

Обсяг закупівлі товару: 
Профільний настил 

в т.ч.:
настил рифлений -  2000 кв. м.; 

настил прямий -  1000 кв.м.; 
Всього: 3000 кв. м .;

2020 2020 Відкриті торги червень 2020 44110000-4 Конструкційні 
матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Послуги з підготовки, проведення та обробки результатів 
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів

UAH 11156.10 Додаткова потреба 2020 2020
Переговорна

процедура
червень 2020

80430000-7 Послуги у 
сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

на 2020 p.:
КодДК 021:2015 -  33600000-6 Фармацевтична продукція

1.L-лізину есц ин ат (МНН Lysine), р-н д/ін., 1 мг/мл по 5,0 мл в
амп.

2.Актовегін ( МННМопо), р-н д/ін., 40мг/мл по 2,0мл (80мг) в
амп.;

З.Амлесса( МНН Perindopril and amlodipine), таб. 4 мг/5 м г ;
4 . Антраль(МННАпиаІ), табл.п/о 0.2г; 

5.Армадин(М НН Mexidol), р-н д/ін., 50мг/мл по 2мл в амп. 
6.Атропін(М НН Atropine), р-н д/ін. 0,1% по 1 мл в амп. 

7.АТФ(МНН Adenosintriphosphoric acid), р-н д/ін., 10 мг/мл 1,0 
мл в амп.

8.Адреналін(М НН Epinephrine), р-н д/ін., 1,8мг/мл по 1 мл в 
амп.

9.Ацекор кардіо(МНН Acetylsalicylic acid), табл. 100 мг
10.Берліприл плюс(МНН Enalapril and diuretics), 

таб.10мг/25мг у блістерах
11.Берлітіон(МНН Tioctic acid) амп. бООод 24мл 

12.Гастро-норм(МНН Bismuth subcitrate) таб. по120 мг
13.Гептрал(М НН Ademetionine), порошок ліофіліз. д/р-ну 

д/ін. по 500 мг 
14.Пдазепам(М НН Hydazepam) табл. по 0.02г 

15.Декасан(М НН Decametoxin), р-н 0.02% по ЮОмл 
16.Диклофенак(МНН Diclofenac),р-н д/ін. по 3,0мл (25 мг/мл) 

17.Дротаверин(МНН Drotaverine) табл. 0.04г 
18.Дексаллетазон(МНН Dexamethasone), р-н д/ін. по Ім л

UAH 244000.00 Обсяг закупівлі - 94 од. найменувань; 2020 2020 Відкриті торги червень 2020
33600000-6

Фармацевтична
продукція

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали



ДК 021:2015 -  48310000 - 4 Пакети програмного 
забезпечення для створення документів 

Прим ірник ПЗ Microsoft®OfficeProPlusEducation AIILng 
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV ILicense LevelE 

Enterprise lYear

UAH 185000.00

ДК 021:2015-48310000 - 4 Пакети 
програмного забезпечення для 

створення документів 
Примірник ПЗ 

Microsoft®OfficeProPlusEducation AIILng 
License/SoftwareAssurancePack Academic 

OLV ILicense LevelE Enterprise lYear 
Обсяг закупівлі - 235 од. примірників;

2020 2020 Спрощена закупівля червень 2020

48310000-4 Пакети 
програмного 

забезпечення для 
створення документів

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

ДК 021:2015 -48310000-4  Пакети програмного забезпечення 
для створення документів — Примірник ПЗ Office Pro Plus Edu 

ALNG L icSA Pk OLV E 1Y Acdmc Ent із супроводом активації 
електронних ліцензій на хмарі AzureAD, Microsoft Imagine, 

MsVisualStudio, OmTheHub by Kivuto;

UAH 185000.00 Обсяг закупівлі - 235 одиниць 
примірників ПЗ;

2020 2020 Спрощена закупівля травень 2020

48310000-4 Пакети 
програмного 

забезпечення для 
створення документів

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

П ерев'язка та медичний інструментарій ; UAH 335000.00

Перев'язка та медичний інструментарій 
( для забезпечення діяльності 

університетської клініки та аптечного 
складу ІФНМУ на 2020 р.)

Обсяг закупівлі - 36 од. найменувань;

2020 2020 Відкриті торги травень 2020 33140000-3 Медичні 
матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

2220 Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

ДК 021:2015 -48310000-4 Пакети програмного забезпечення 
для створення документів —

Примірник ПЗ Office Pro Plus Edu ALNG LicSAPk OLV E 1Y 
Acdmc Ent із  супроводом активації електронних ліцензій на 
хмарі A zureAD, Microsoft Imagine, MsVisualStudio, OmTheHub 

by Kivuto;

UAH 185500.00 Обсяг закупівлі - 235 од. примірників 
ПЗ;

2020 2020 Спрощена закупівля травень 2020

48310000-4 Пакети 
програмного 

забезпечення для 
створення документів

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Послуги водопостачання на 2020 p. для кафедри фізичної 
реабілітації, ерготерапіїз курсом фізичного виховання - 
навчально-реабілітаційний центр ІФНМУ в м. Яремче ;

UAH 60000.00

Послуги водопостачання на 2020 р. для 
кафедри фізичної реабілітації, 

ерготерапії з курсом фізичного 
виховання - навчально-реабілітаційний 

центр ІФНМУ в м. Яремче ;

Обсяг закупівлі - 2400 м.куб.;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

квітень 2020
65110000-7 Розподіл 

води

2272 Оплата 
водопостачання та 

водовідведення

Плити: ламінована деревно-стружкова та деревно- 
волокниста чорнова 

(для меблевої майстерні ІФНМУ);
UAH 491000.00

Плити: ламінована деревно-стружкова 
та деревно-волокниста чорнова 

(для меблевої майстерні ІФНМУ);

Загальний обсяг закупівлі товару: 3487 
м. кв.;

2020 2020 Відкриті торги березень 2020 44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Перев'язка та медичний інструментарій ( для забезпечення 
діяльності університетської клініки та аптечного складу 

ІФНМУ на 2020р.);
(оголошено повторно);

UAH 201000.00

Перев'язка та медичний інструментарій 
( для забезпечення діяльності 

університетської клініки та аптечного 
складу ІФНМУ на 2020р.); 

(оголошено повторно);
Обсяг закупівлі: 38 Одиниць 

найменувань , з них: 20 од. найм. для 
університеської клініки ІФНМУ, 18 од. 
найм. для аптечного складу ІФНМУ;

2020 2020 Відкриті торги березень 2020
33140000-3 Медичні 

матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали



М'ясо свій сько ї птиці (для забезпечення центру клінічної 
медицини та об'єднання студентських їдалень ІФНМУ на

2020 р.)
оголошено повторно;

идн 485000.00

М’ясо свійської птиці (для забезпечення 
центру клінічної медицини та 

об'єднання студентських їдалень 
ІФНМУ на 2020 р.)

(відкриті торги оголошено повторно)

Обсяг закупівлі: 4 од. найменувань 
продукції - 4620 кг.;

2020 2020 Відкриті торги березень 2020 15110000-2 М'ясо 2230 Продукти харчування

Теплова енергія на 2020 р. для навчальних корпусів ІФНМУ; идн 3970000.00

Теплова енергія на 2020 р. для 
навчальних корпусів ІФНМУ; 

Обсяг закупівлі -1700 Г/кал . та платою 
за приєднане теплове навантаження;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

лютий 2020
09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов'язана 
продукція

2271 Оплата 
теплопостачання

Послуги водо відведення для навчальних корпусів і 
гуртожитків ІФНМУ на 2020 р.;

идн 1194000.00 Обсяг закупівлі послуг з відведення 
стічних вод -100000 м.куб.;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

лютий 2020
90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод

2272 Оплата 
водопостачання та 

водовідведення

Послуги водопостачання для навчальних корпусів і 
гуртожитків ІФНМУ на 2020 р.

идн 795000.00

Послуги водопостачання для 
навчальних корпусів і гуртожитків 
ІФНМУ на 2020 р. - обсяг закупівлі 

послуг - 75000 м. куб.;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

лютий 2020 65110000-7 Розподіл 
води

2272 Оплата 
водопостачання та 

водовідведення

Вантажні мототранспортні засоби — фургони -  2 Одиниці 
(для господарських потреб ІФНМ У);

идн 871000.00 Обсяг закупівлі - 2 одиниці 
транспортних засобів;

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020
34130000-7 

М ототра не по ртн і 
вантажні засоби

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Теплова енергія (пара , гаряча вода і пов'язана продукція) 
для гуртожитків та навчальних корпусів ІФНМУ на 2020 р.

идн 7100000.00

Обсяг закупівлі:
Навчальні корпуси -1600 Гкал; 

Приєднане теплове навантаження 
корпусів/рік -1.0075 Гкал/год; 

Гуртожитки -1600 Гкал; 
Приєднане теплове навантаження 

гуртожитків/рік -1.133 Гкал/год 
Гаряче водопостачання -13000 м. куб;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

лютий 2020
09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов'язана 
продукція

2271 Оплата 
теплопостачання

М'ясо 2 лоти:
Лот №1 — М'ясо свійської птиці;

Л о т  № 2 -  М'ясо яловичини і м'ясо свинини.
(для забезпечення центру клінічної медицини та об'єднання 

студентських їдалень ІФНМУ на 2020 р.)

идн 1265000.00

Обсяг закупівлі:

Лот №1 -  М'ясо свійської птиці:
4 од. найменувань продукції-4620 кг.; 

Лот №2 -  М'ясо яловичини і м'ясо 
свинини:

9 од. найменувань - 6170 кг.;

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020 15110000-2 М'ясо 2230 Продукти харчування

Перев'язка та медичний інструментарій 
( для забезпечення діяльності 

університетської клініки та аптечного складу ІФНМУ на
2020р.);

идн 201000.00

Перев'язка та медичний інструментарій 
( для забезпечення діяльності 

університетської клініки та аптечного 
складу ІФНМУ на 2020р.);

Обсяг закупівлі: 38 Одиниць 
найменувань, з них:

20 од. найм. для університеської клініки 
ІФНМУ,

18 од. найм. для аптечного складу 
ІФНМУ;

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020
33140000-3 Медичні 

матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали



Світильники 
(для капітальних та поточних ремонтів 

електроосвітлювальних 
м ереж  на об'єктах інфраструктури ІФНМУ)

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 
31520000 — 7 Світильники та освітлювальна апаратура 

( 31521000- 4 -  Світильники);

UAH 965000.00

Світильники 
( д л я  капітальних та поточних ремонтів 

електроосвітлювальних 
мереж на об'єктах інфраструктури 

ІФНМУ)

Обсяг закупівлі - 1821 шт.;

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020
31520000-7 Світильники 

та освітлювальна 
арматура

3132 Капітальний ремонт 
інших об'єктів 

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Л о т  1 Стілець учнівський (6 ростова група);

Лот 2 Стілець офісний класу «ICO» (тканина), стілець офісний 
класу « IC O » (пластик), крісло офісне класу «Престиж», 
крісло керівника офісне, диван офісний чорний класу 

«Візит», диван офісний коричневий класу «Візит»;

UAH 955000.00

найменувань -1452 шт., з них:
Лот 1.: 1000 шт. Стілець учнівський ( 6 

ростова група) для навчальних 
аудиторій ІФНМУ;

Лот 2.: 6 од. найменувань ( 452 шт.) з 
них:

для навчальних та адміністративних 
(службових) приміщень та кафедр 

ІФНМУ:

1.стілець офісний класу «ICO» (тканина)
-  300 шт.;

2.стілець офісний класу «ICO» (пластик)
-  80 шт.;

3.крісло офісне класу «Престиж» - 50 
шт.;

4.крісло керівника офісне - 1 0  шт.;

для розміщення у фойє центрального 
та навчального корпусів для загального 

використання відвідувачами і 
студентами університету: 

5.диван офісний чорний класу «Візит» - 
6 шт.;

б.диван офісний коричневий класу

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020
39110000-6 Сидіння, 

стільці та супутні вироби і 
частини до них

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

Реактиви для автоматичного біохімічного аналізатора 
«Pentra 400. Закрита система»

UAH 205000.00

Реактиви для автоматичного 
біохімічного аналізатора 

«Pentra 400. Закрита система»

Обсяг закупівлі - 24 од. найменувань;

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020
33690000-3 Лікарські 

засоби різні
2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали

Послуги з підготовки, проведення та обробки результатів 
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів

UAH 820564.50 2020 2020 Переговорна
процедура

лютий 2020
80430000-7 Послуги у 
сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

Послуги з підготовки, проведення та обробки результатів 
компонентів першого етапу ЄДКІ для студентів 

спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Фармація", 
"Педіатрія" -  інтегрованого тестового іспиту "Крокі", іспиту з 

англійської мови професійного спрямування

UAH 1179557.58 2020 2020
Переговорна

процедура лютий 2020
80430000-7 Послуги у 
сфері університетської 

освіти для дорослих

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)



Газове паливо - природний газ на 2020 р. -  3 лоти:
1 ло т — Природний газ для гуртожитків ІФНМУ;

2 л о т -  При род ний газ для навчальних корпусів ІФНМУ;
3 лот -  Природний газ для кафедри фізичної реабілітації, 

ерготерап іїз  курсом фізичного виховання - навчально-
реабілітаційний центр ІФНМУ в м. Яремче;

идн 1297836.00

Газове паливо - природний газ на 2020 
р. -  3 лоти:

1 лот -  Природний газ для гуртожитків
ІФНМУ -15000 м. куб;

2 лот-П риродний газ для навчальних
корпусів ІФНМУ - 126730 м. куб;

3 л о т -  Природний газ для кафедри 
фізичної реабілітації, ерготерапії з 

курсом фізичного виховання - 
навчально-реабілітаційний центр 
ІФНМУ в м. Яремче - 20000 м.куб.;

2020 2020 Відкриті торги лютий 2020 09120000-6 Газове паливо
2274 Оплата природного 

газу

Душові кабіни , умивальники, сифони та інші санітарно- 
технічні вироби 

(для проведення капітальних та поточних ремонтів на 
об'єктах ІФНМУ);

идн 515000.00

Душові кабіни, умивальники, сифони 
та інші санітарно-технічні вироби 
(для проведення капітальних та 

поточних ремонтів на об'єктах ІФНМУ);

Обсяг закупівлі -14  од. найменувань ( 
1029 ш т.);

2020 2020 Відкриті торги січень 2020
44410000-7 Вироби для 
ванної кімнати та кухні

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3110 Придбання 
обладнання і предметів 

довгострокового 
користування

3131 Капітальний ремонт 
житлового фонду

(приміщень)
3132 Капітальний ремонт 

інших об'єктів

Бензин А -  92, бензин А -  95, дизельне паливо 
(на 2020 р.);

идн 659000.00

Обсяг закупівлі на 2020 р. - 26000 л., з 
них:

Бензин А - 9 2  -14000 л.; 
Бензин А -  95 - 5500 л.; 

Дизельне паливо - 6500 л.;

2020 2020 Відкриті торги січень 2020
09130000-9 Нафта і 

дистиляти
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

Плита ОСБ -  вологостійка; идн 210000.00

Плита ОСБ -  вологостійка;
(д ля  проведення ремонтів на об'єктах 

ІФНМУ)
Обсяг закупівлі - 2000 м.кв.;

2020 2020 Відкриті торги січень 2020 44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 
енергії на 2020р. для навчальних корпусів ІФНМУ;

идн 261888.00

Послуги із забезпечення перетікань 
реактивної електричної енергії на 

2020р. для навчальних корпусів ІФНМУ;

Планові обсяги перетікання реактивної 
електричної е н е р г ії-992000 кВар/год.;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

січень 2020
65310000-9 Розподіл 
електричної енергії

2270 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

2273 Оплата електроенергії

Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 
енергії для навчально-реабілітаційного центру в м. Яремча 

(кафедра ф ізи чн о ї реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 
виховання ІФНМУ);

идн 17352.00

Послуги із забезпечення перетікань 
реактивної електричної енергії для 

навчально-реабілітаційного центру в м. 
Яремча (кафедра фізичної реабілітації, 

ерготерапіїз курсом фізичного 
виховання ІФНМУ);

Планові обсяги перетікання реактивної 
електричної е н ергії- 72000 кВар /го д .;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

січень 2020
65310000-9 Розподіл 
електричної енергії

2270 Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

2273 Оплата електроенергії

Покриття для підлоги - лінолеум напівкомерційний; идн 352000.00

Покриття для підлоги - лінолеум 
напівкомерційний;

Обсяг закупівлі - 2000 м. кв.;

2020 2020 Відкриті торги січень 2020 44110000-4 Конструкційні 
матеріали

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар



Папір для друку (на 2020 р.); ІІАН 338000.00

Папір для друку (на 2020 р.);
Обсяг закупівлі - 8 одиниць 

найменувань: 
папір ксероксний білий А4«80» - 2500 

пачок,
папір білий А4«160» - 25 пачок, 

папір кольоровий А4«160» - 80 пачок, 
папір білий А3«70» -180 пачок, 
папір білий АЗ« 170» - ЗО пачок, 
папір білий А3«280» -15  пачок, 

папір кольоровий А3«160» - б пачок, 
папір ХРОМ-ЕРЗАЦ «220» Н І -  8 000 

аркушів;

2020 2020 Відкриті торги січень 2020
30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 
різне

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

Електрична енергія на 2020 р. для навчально-рекреаційної 
бази "Арніка" ІФНМУ в м. Яремне;

ІІАН 285907.32

Електрична енергія на 2020 р. для 
навчально-рекреаційної бази «Арніка» 

ІФНМУ в м. Яремна .
Обсяг закупівлі - 90000 кВт/год;

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

січень 2020
09310000-5 Електрична 

енергія 2273 Оплата електроенергії

Електрична енергія на 2020 р. - 2 лоти: 1 лот — електрична 
енергія -  д л я  гуртожитків ІФНМУ; 2 лот-електри чна енергія 

- д л я  навчальних корпусів ІФНМУ
ІІАН 6363959.40

Електрична енергія на 2020 р.- 2 лоти:
1 лот -  електрична енергія - для 

гуртожитків ІФНМУ -1600000 кВт/год
2 лот -  електрична енергія -  для 

навчальних корпусів ІФНМУ -1550000
кВт/год. Загальна кількість електричної 

енергії 3150000 кВт/год.

2020 2020
Переговорна

процедура
(скорочена)

січень 2020 09310000-5 Електрична 
енергія 2273 Оплата електроенергії


